
Posługujemy się dźwiękami, aby tworzyć muzykę, 
tak jak posługujemy się słowami, aby tworzyć język.

Fryderyk Chopin

1810-1849
najwybitniejszy polski kompozytor i pianista

Fryderyk 
  Ch opin
Fryderyk 
  Ch opin
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Przeczytaj fragmenty i ułóż tekst w logiczną całość.Ćwiczenie 1.

Data urodzin genialnego polskiego pianisty i kompozytora nie jest pewna – było to 22 lutego 
albo 1 marca 1810 roku, miejscem na pewno była Żelazowa Wola. Według anegdoty, w chwili kiedy rodził 
się Fryderyk, jego ojciec grał na skrzypcach i to miało wpłynąć na muzyczne zainteresowania syna. Kilka 
miesięcy po urodzinach Fryderyka, jego rodzice oraz siostra Ludwika (kolejne dwie siostry, Izabela i Emilia, 
urodziły się po Fryderyku)  przeprowadzili się do Warszawy.

Kolejny raz Fryderyk wyjechał do Wiednia w listopadzie 1830 roku, jak się potem okazało, już  
na zawsze. Niedługo po jego wyjeździe w Polsce wybuchło powstanie listopadowe i zaczęła się wojna 
polsko-rosyjska. Z Wiednia Fryderyk pojechał do Monachium, a następnie do Stuttgartu, gdzie koncer-
tował  i komponował. W jego utworach z tamtych lat słychać było wiele elementów dramatycznych, 
a wpływ na to miała wiadomość o upadku powstania, która była dla niego ogromnym szokiem. W 1831 
roku przyjechał do Paryża, gdzie mieszkało wielu Polaków, którzy tam migrowali po klęsce powstania. Byli 
to między innymi poeci (np. Adam Mickiewicz), politycy, ludzie kultury – razem z nimi Chopin organizował 
liczne spotkania i koncerty, na których występował, a zebrane z występów pieniądze miały pomagać 
emigrantom, którzy byli w złej sytuacji materialnej.

Artysta stał się bardzo popularny w Paryżu, poznał też innych znanych muzyków: Liszta, Berlioza, 
Schumanna i podpisał pierwszy kontrakt na wydanie swoich utworów.

W wieku około 5 lat Chopin rozpoczął naukę gry na fortepianie i szybko okazało się, że 
ma ogromny talent, porównywano go często z geniuszem małego Mozarta. “Mały Chopinek” (tak go 
nazywano w artykułach prasowych), był atrakcją spotkań towarzyskich w salonach bogatych arysto-
kratów i koncertów publicznych, w których brał udział. 

Twórczość naszego najwybitniejszego w historii kompozytora można podzielić na 3 części. 
Etap pierwszy (najwcześniejszy) to formy klasyczne, takie jak mazurki, które nawiązywały do tradycji 
narodowej i muzyki ludowej z Mazowsza, formy poloneza, a także sonaty, koncerty.

Etap drugi to styl romantyczny, z elementami dramatycznymi, a formy to nokturny (bardzo senty-
mentalne i liryczne), scherza (poważne i dramatyczne) i ballady. 

Etap ostatni to rozbudowane utwory cykliczne.
Muzyka Chopina miała ogromny wpływ na wielu polskich kompozytorów, ale inspirowała też  

Ryszarda Wagnera, Roberta Schumanna, Franciszka Liszta, Edvarda Griega czy Sergiusza Rachamaninowa.
Od 1927 roku w Warszawie odbywa się Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka 

Chopina. To jedyny na świecie monografi czny konkurs muzyczny i na pewno otwiera on drzwi do kariery 
tym, którzy biorą w nim udział. 

Jesienią 1826 roku Chopin rozpoczął studia w Szkole Głównej Muzyki na wydziale teorii muzyki 
i kompozycji. Co ciekawe, nigdy nie studiował w klasie fortepianu. W czasie studiów oczywiście kompo-
nował, wtedy to powstały m.in. Sonata c- moll, Wariacje opus 2 i wiele innych. Po studiach (w 1829 roku) 
postanowił wyjechać w podróż zagraniczną, żeby poznać muzyczne życie Europy i zdobyć sławę. Był 
w Berlinie, a następnie w Wiedniu, gdzie wystąpił z orkiestrą i zachwycił publiczność. Po powrocie do 
kraju bardzo dużo komponował. Wtedy powstały pierwsze nokturny, etiudy, ale i dwa koncerty forte-
pianowe, liczne walce i mazurki. Bardzo dużo też koncertował, przede wszystkim w Teatrze Narodowym.
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POWSTANIE 
LISTOPADOWE

 rewolucja/bunt/ 
prot est przeciw 
Rosji (początek: 

29/30 listopada 
1830 r., koniec 
21.10.1831 r.)

MAZOWSZE 
region Polski, 
największym 

miastem 
województwa 

mazowieckiego jest 
Warszawa
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W latach 1823–1826 Fryderyk uczył się w Liceum Warszawskim (gdzie jego ojciec był profe-
sorem literatury), a wakacje często spędzał na wsi, w domach swoich kolegów. Właśnie to zaintereso-
wanie wsią, a dokładnie elementami folkloru muzycznego i rytmicznością wiejskich piosenek, miało 
wpływ na komponowanie pierwszych mazurków i wielu innych późniejszych utworów. 

Fryderyk bardzo często koncertował i szybko zdobył sławę, i popularność w Paryżu. Wielu 
arystokratów (polskich i francuskich) marzyło, by został nauczycielem ich dzieci. Lekcje gry na fortepianie 
dały Chopinowi dobre zarobki  i możliwość spokojnego życia na emigracji. Ale muzyk czuł się bardzo 
samotny i nieszczęśliwy. Nie mógł wrócić do Polski, ponieważ nie zgłosił się do ambasady rosyjskiej i nie 
poprosił o przedłużenie paszportu, dlatego z rodziną mógł się spotykać tylko poza granicami swojego 
kraju. Tak stało się w 1835 roku, kiedy rodzice Chopina wyjechali na leczenie do Karlsbadu. Wracając, 
po spotkaniu z rodzicami,  odwiedził w Dreźnie swojego przyjaciela i zakochał się w jego siostrze Marii, 
utalentowanej zarówno muzycznie jak i plastycznie. Niestety, rodzice dziewczyny zaprotestowali przeciw 
małżeństwu, ponieważ uważali, że Fryderyk nie jest dobrym kandydatem, między innymi z powodu 
częstych chorób (w 1836 roku muzyk zaczął chorować na gruźlicę).

Kolejną miłością kompozytora była starsza od niego o 6 lat, dominująca George Sand, z którą 
tworzył specyfi czny związek. Był on z jednej strony pełen namiętności, a z drugiej – kłótni i wzajemnych 
oskarżeń. W tym czasie również komponował,  m.in. Preludium op. 28 i Preludium cis-moll, które Sand, 
niestety, skrytykowała.

Stan zdrowia Fryderyka cały czas się pogarszał. Po paru latach wspólnego życia z George Sand, 
para rozstała się, a cały smutek i przykre doświadczenia (jak twierdzą znawcy jego twórczości) można 
było usłyszeć w komponowanych wtedy nokturnach i mazurkach. 

Fryderyk zmarł 17 października 1849 r. na gruźlicę płuc. Został pochowany na cmentarzu Père-
Lachaise w Paryżu, ale serce (taka była jego decyzja przed śmiercią) siostra kompozytora zabrała do 
Polski i urna z nim znajduje się w kościele Św. Krzyża w Warszawie.

Ćwiczenie 2. Po przeczytaniu tekstu, napisz odpowiedzi na pytania.

0. Co (według anegdoty) miało wpływ na zainteresowania muzyczne Fryderyka Chopina? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Jak mówi anegdot a, w momencie narodzin Fryderyka, jego ojciec grał na skrzypcach. 

Fakt ten wpłyną ł na późniejsze zainteresowanie syna muzyką. 

TRUDNE SŁOWA: 
klęska – katastrofa, fi asko, nieszczęście
przedłużenie/przedłużyć – dać więcej czasu/kontynuować
gruźlica (tuberkuloza) – choroba płuc (dawniej często kończyła się śmiercią)
pochować – pogrzeb/włożyć do grobu ciało osoby zmarłej
urna – pojemnik/waza, w której znajdują się prochy osoby zmarłej

Na podstawie:
http://www.chopin.pl/biografi a_chopina.pl.html,  
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fryderyk_Chopin]
http://culture.pl/pl/tworca/fryderyk-chopin
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Ćwiczenie 3. Posłuchaj utworów Chopina i dopasuj je do tytułów.

1. Do kogo porównywany był mały Fryderyk?

__________________________________________________________________________________________

2. W jaki sposób wakacje, które Chopin spędzał na wsi, wpłynęły na to, co komponował?

__________________________________________________________________________________________

3. Dlaczego Chopin nie mógł wrócić do Polski po wyjeździe w 1830 roku? 

__________________________________________________________________________________________

4. W jaki sposób muzyk zarabiał, kiedy mieszkał w Paryżu?

__________________________________________________________________________________________

5. Kto był pierwszą miłością muzyka?

__________________________________________________________________________________________

6. Kto inspirował się muzyką Chopina?

__________________________________________________________________________________________

Mazurek a- moll  Marsz Żałobny  Koncert e-moll: Romance
Polonez  A- dur  Nokturn cis- moll

1. _________________________________________

2. ________________________________________

3. ________________________________________

4. ________________________________________

5. ________________________________________

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=3yh2InVsFag

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=8MS88uvz3QE

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=NtlZ_CExyRo

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=-dvbiz7iXe4 

Źródło
https://www.youtube.com/watch?v=h8LFJ6So_ss
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Ćwiczenie 4. Podpisz instrumenty na ilustracjach. UWAGA: słów jest więcej niż trzeba.

fortepian  klarnet  trąbka  wiolonczela  akordeon  saksofon
gitara  skrzypce  waltornia 

0. gitara

2. _________________________________

4. _________________________________

1. _________________________________

3. _________________________________

5. _________________________________
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Ćwiczenie 5.

Ćwiczenie 6.

Napisz, jak nazywa się osoba, która gra na podanym instrumencie:

 Przeczytaj podane idiomy i uzupełnij nimi zdania. Zmień formę tam, gdzie jest to 
potrzebne. 

kłamać jak z nut  muzyka dla moich uszu  kocia muzyka
  grać pierwsze skrzypce  grać komuś na nosie

0. mężczyzna, który gra na pianinie ___________________________________________________________

1. kobieta, która gra na fl ecie _______________________________________________________________

2. mężczyzna, który gra na trąbce ___________________________________________________________

3. mężczyzna, który gra na skrzypcach _______________________________________________________

4. kobieta, która gra na harfi e _______________________________________________________________

5. mężczyzna, który gra na wiolonczeli ________________________________________________________

6. mężczyzna, który gra na perkusji ___________________________________________________________

7. kobieta, która gra na gitarze ________________________________________________________________

8. kobieta, która gra na saksofonie _____________________________________________________________

pianista

0.  Zosia uczy się grać na skrzypcach, ale miała do tej pory tylko trzy lekcje, więc kiedy mama to 
słyszy, powtarza tylko, że ta melodia to ___________________________________________________ .

1.  Kiedy spotykamy  się z Pauliną słuchamy tylko jej opowiadań, bo ona zawsze i wszędzie lubi _________
________________________________________________________________________________________ .

2.  Uwierzyłem we wszystko, co mówił Robert, choć to nie była prawda, ale on potrafi  _________________
_______________________________________________________________________________________ .

3.  Dyrektor obiecał premię kilku pracownikom, jeśli skończą projekt do końca miesiąca. Wszyscy ciężko 
pracowali, ale tylko Sebastian dostał premię, a reszta usłyszała pochwały i kolejne obietnice. To już 
trzeci raz, kiedy dyrektor w ten sposób_________________ pracownikom ________________________  . 

4.  Długo czekałam na rezultaty egzaminu. W końcu profesor podał oceny i okazało się, że byłam najlepsza 
z całej grupy. Była to ____________________________________________________________________  .

kocia muzyka
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Ćwiczenie 7a.

Ćwiczenie 7b.

Uzupełnij tabelę brakującymi formami czasowników dokonanych lub 
niedokonanych tak, by powstały pary aspektowe.

Wybierz czasownik z tabeli i uzupełnij zdania.

Parę aspektową tworzą dwa czasowniki: dokonany i niedokonany. 

Czasownik dokonany oznacza czynność skończoną, niedokonany, czynność, która trwa, czyli nie 
jest skończona.

CZASOWNIK NIEDOKONANY CZASOWNIK DOKONANY

0. rodzić się urodzić się

1 . słuchać 1 . 

2 . komponować 2. 

3 . 3 . zarobić

4 . grać 4 . 

5 . 5 . stworzyć

6. mówić 6. 

7. 7. wyjechać

8. chorować 8. 

0. Fryderyk Chopin ________________________ się w 1830 roku w  Żelazowej Woli.

1. Mały Chopinek już jako dziecko bardzo często występował i  pięknie _________________ swoje utwory.

2.  Podczas pobytu w Paryżu nasz genialny kompozytor ________________________ pieniądze, ucząc 
dzieci gry na fortepianie.

3. W 1829 roku, Chopin pierwszy raz __________________________________ z Polski. 

4.  Nasz genialny muzyk bardzo dużo komponował. Czy wiesz, kiedy ________________________________ 
swój pierwszy utwór? 

5. Artyści często ________________________________ swoje utwory pod wpływem osobistych przeżyć. 

6. Czy lubisz _____________________________________ muzyki klasycznej?

urodził się
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Ćwiczenie 8a.

Ćwiczenie 8b.

Ćwiczenie 9.

Chopin był sławnym czy najsławniejszym polskim kompozytorem?
Utwórz  brakujące formy przymiotnika (stopień równy, wyższy lub najwyższy).

Wybierz 4 przymiotniki i ułóż z nimi 4 zdania na temat Fryderyka Chopina.

Jesteś dyrektorem Filharmonii Krakowskiej. Napisz zaproszenie dla prezydenta 
miasta na koncert muzyki Fryderyka Chopina. 

STOPIEŃ RÓWNY STOPIEŃ WYŻSZY STOPIEŃ NAJWYŻSZY

0. s ławny sławniejszy najs ławniejszy

1 . wybitny najwybitniejszy

2. lepszy

3 . popularny

4 . muzykalny

5 . najgorszy

6. utalentowany

7. młodszy

8. chory

0. Fryderyk Chopin jest najpopularniejszym polskim kompozytorem.

1 ________________________________________________________________________________________

2. ________________________________________________________________________________________

3. ________________________________________________________________________________________

4. ________________________________________________________________________________________

Polecamy: 
Jarosław Iwaszkiewicz, Chopin, Kraków 2010

Adam Zamoyski, Chopin. Powściągliwy romantyk, Kraków 1997

Jerzy Broszkiewicz, Opowieść o Chopinie, Warszawa 1966

Błękitna nuta, reż. Andrzej Żuławski, Francja/Niemcy  1991

Chopin. Pragnienie miłości, reż. Jerzy Antczak, Polska 2002

Dom urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli

Muzeum Fryderyka Chopina w Pałacu Ostrogskich (jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów 

w Warszawie, w którym znajduje się m.in. fortepian kompozytora i wiele eksponatów związanych z jego życiem 

i twórczością – cała ekspozycja zajmuje cztery poziomy pałacu) 

Pomnik w Łazienkach Królewskich w Warszawie

Internetowe Centrum Informacji Chopinowskiej http://pl.chopin.nifc.pl/chopin/institutions/bibliography
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